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Dage i september Torben Nielsen Hent PDF Kunne man den ene aften sidde hyggeligt i en nabos safaristol og
drikke hans cognac for den næste aften at gå ind i den samme stue og beskylde ham for at bedrive blodskam
med sin datter? Kriminalassistent Ancher kunne og skulle, men han følte sig ikke godt tilpas ved det. Der var
noget forfærdeligt intimt ved at trænge sig ind på to mennesker, som han ved sit første nabobesøg troede var
nygifte, og som nu havde vist sig at være far og datter, der levede sammen i et ulovligt forhold. At og til var
der noget, der fik ham til at føle, at hans job var overvejende destruktivt i disse dage i september ... Torben
Nielsen (1918-1985) var en dansk forfatter, der udgav bøger i flere forskellige genrer. Nielsen fik sin litterære
debut med bogen "Gry. Historien om et pindsvin", som udkom i 1970. Herefter udgav han både børnebøger
såvel som krimier. Blandt andet modtog han Poe-klubbens Berenicepris for årets bedste krimi for bogen
"Nitten røde roser" (1973). Nielsens kriminalromaner var kendt for deres realistiske islæt, som havde rod i

Nielsens arbejde inden for politiet i mere end to årtier.

 

Kunne man den ene aften sidde hyggeligt i en nabos safaristol og
drikke hans cognac for den næste aften at gå ind i den samme stue og

beskylde ham for at bedrive blodskam med sin datter?
Kriminalassistent Ancher kunne og skulle, men han følte sig ikke
godt tilpas ved det. Der var noget forfærdeligt intimt ved at trænge
sig ind på to mennesker, som han ved sit første nabobesøg troede var
nygifte, og som nu havde vist sig at være far og datter, der levede
sammen i et ulovligt forhold. At og til var der noget, der fik ham til

at føle, at hans job var overvejende destruktivt i disse dage i
september ... Torben Nielsen (1918-1985) var en dansk forfatter, der
udgav bøger i flere forskellige genrer. Nielsen fik sin litterære debut
med bogen "Gry. Historien om et pindsvin", som udkom i 1970.

Herefter udgav han både børnebøger såvel som krimier. Blandt andet
modtog han Poe-klubbens Berenicepris for årets bedste krimi for
bogen "Nitten røde roser" (1973). Nielsens kriminalromaner var



kendt for deres realistiske islæt, som havde rod i Nielsens arbejde
inden for politiet i mere end to årtier.
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